Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola U Kina, Jičín, 17. listopadu 46,
příspěvková organizace, zveřejňuje následující informace související se zápisem
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2021:
Kritéria přijetí:
I.
V souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se do mateřské školy
přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve
školském obvodu mateřské školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to
do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Školským obvodem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola U Kina, Jičín,
17. listopadu 46, příspěvková organizace je:
Komenského náměstí, Moravčice, Nábř. Irmy Geisslové, Nábř. Kpt. Jaroše, Náměstí Svobody,
Valdštejnovo náměstí, Žižkovo náměstí,
ulice: 17. listopadu, B. Němcové, Balbínova, Butovská, Cidlinská, Čelakovského, Dělnická,
Fortna, Havlíčkova, Chelčického, Jiráskova, Lindnerova, Luční, Na Hrádku, Na Příkopech,
Nerudova, Nová, Palackého, Pod Koštofránkem, Příční, Raisova, Revoluční, Riegrova, Říční,
Sladkovského, Smiřických, Šafaříkova, Školní, Tylova, Zahradní, Zahradnická a Židovská;
Spádovost je posuzována podle trvalého pobytu dítěte na seznamu poskytnutém obecním
úřadem
Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se posuzuje ke dni 31. 8. 2021.
Splnění kritéria vyjádřeného místem trvalého pobytu uchazeče (v případě cizince pobytu
uchazeče) se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
II.
Jestliže jsou přijati k předškolnímu vzdělávání všichni uchazeči uvedení v bodě I., jsou při
posuzování ostatních uchazečů použita následující kritéria.
Základ
kritéria
Věk
uchazeče
a trvalý
pobyt
uchazeče

Věk
uchazeče
a není
trvalý
pobyt
uchazeče

Kritérium
K předškolnímu vzdělávání
se přednostně přijímá starší
uchazeč.
K předškolnímu vzdělávání
se přednostně přijímá
uchazeč s trvalým pobytem
v obci Jičín, Moravčice,
Sedličky, Soudná, Dvorce,
Robousy, Popovice, Hubálov
K předškolnímu vzdělávání
se přednostně přijímá starší
uchazeč.

Okamžik, ke kterému se
posuzuje splnění kritéria:
Uchazeč dosáhl 5 a více ke dni
let věku
31. 8. 2021
Uchazeč dosáhl 4 let ke dni 31.8.2021
věku
Uchazeč dosáhl 3 let ke dni 31.12.2021
věku
Uchazeč má místo
ke dni vydání rozhodnutí
trvalého pobytu,
cizinec má místo
pobytu v obci
Uchazeč dosáhl 5 a
ke dni
více let věku
31. 8. 2021
ke dni 31.8.2021
Uchazeč dosáhl 4 let
věku
ke dni 31.12.2021
Uchazeč dosáhl 3 let
věku
Uchazeč nemá místo
ke dni vydání rozhodnutí
trvalého pobytu,
cizinec nemá místo
pobytu v obci

Přednostně se přijímá starší uchazeč (postupuje se od nejstaršího směrem k nejmladšímu) do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet
přijímaných dětí bude snižovat.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka na základě
doporučení školského poradenského zařízení (SPC).
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